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Distribution of Sorbus austriaca in the Czech Republic 

Author of the map: Martin Lepší, Petr Lepší

Map produced on: 11-11-2016

Database records used for producing the distribution map of Sorbus austriaca published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished Symbol Attribute state

None P all records

Time P recent occurrence (at least one record since 2000)

P old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities

after 2000, or all records undated)

Origin P native (at least one record)

× alien

Source data P a revised herbarium specimen (at least one record)

G all other

All ? only record(s) uncertain regarding identification and/or locality
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Abbreviations of projects (data sources): 

Excerpce Atlas:  Taxonomic Experts’ Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by
Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German
or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as);
lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude;
fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář –
herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost -
geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

6053a

lokalita: Průhonice, zámecký park, zplanělý jedinec, oddělení 17, vedle vyšlapané pěšiny
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'42.50''N, 14°33'13.70''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2010-05-10
nálezce: J. Velebil
pramen: Lepší M., Velebil J. & Lepší P. (2011): Pěstování a adventivní výskyt Sorbus austriaca v České republice. – Zprávy Čes. Bot.
Společ. 46: 209–221.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: VUKOZ 105251; 6052b
původnost: nepůvodní
ID: 10043349

6247d

lokalita: Rokycany-Borek (Rokycany distr.), about 2,5 km SE from centre of the village, N hillside of the Žďár hill, near the training
mountaineering rock wall on the yellow touristic sign, escape
nejbližší obec: Borek, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'24.30''N, 13°39'17.40''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009-09-07
nálezce: J. Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpce Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10118892

6254a

lokalita: Benešov u Prahy, okraj zahrádkářské kolonie vedle příčné silnice mezi ulicemi Jiřího Franka a Na Spořilově, zplanělý jedinec
rostoucí v tvarovaném živém plotu z Ligustrum vulgare
nejbližší obec: Benešov, okres Benešov
souřadnice: 49°47'16.60''N, 14°41'39.90''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-06-11
nálezce: J. Velebil
pramen: Lepší M., Velebil J. & Lepší P. (2011): Pěstování a adventivní výskyt Sorbus austriaca v České republice. – Zprávy Čes. Bot.
Společ. 46: 209–221.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: VUKOZ 110626; 6253a
původnost: nepůvodní
ID: 10043350
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6858a

lokalita: Krahulčí u Telče, zplaněle na mezi ca 1,3 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Krahulčí, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'41.00''N, 15°23'51.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-28
nálezce: E. Ekrtová
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: 6870a
původnost: nepůvodní
ID: 10043439

7151d

lokalita: Český Krumlov, Vyšehrad několik ex. ca 1 m vysokých před bývalým hotelem Vyšehrad, zplanělé
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'4.97''N, 14°18'56.68''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2012
nálezce: P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: not. P. Lepší
původnost: nepůvodní
ID: 10043347

lokalita: Český Krumlov, sídliště Špičák, v živém plotu nedaleko autobusové zastávky Špičák, 1 ex. ca 1,5 m vysoký, zplanělý
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'54.69''N, 14°18'55.03''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2012
nálezce: P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: not. P. Lepší
původnost: nepůvodní
ID: 10043348
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